8
 92aکارگاه اتومکانيک
92b
92c
 93aکارگاه ماشين ابزار /سخايی/کار .م
 93bآز .مکانيک سياالت /تولمی/آز .س
93c
/نجفی4103/
 94aديناميک ماشين
94b
94c
95a
95b
95c
 92aانتقال حرارت پيشرفته /باباالھی4104/
/خوشگفتارمنش/آز .ا
 92bنيروگاه
92c
/سعادت فر4105/
 93aطراحی اجزاء 2
93b
93c
94a
/ساالری4103/
 94bمقاومت مصالح 1
94c
/عمل نيک4107/
 95aعلم مواد
95b
95c
 92aانتقال حرارت پيشرفته /باباالھی4103/
/خوشگفتارمنش/آز .ا
 92bنيروگاه
92c
/سعادت فر4105/
 93aطراحی اجزاء 2
93b
93c
94a
/ساالری/آز .م
 94bمقاومت مصالح 1
94c
/عمل نيک4107/
 95aعلم مواد
95b
95c
92a
92b
92c
93a
93b
/سخايی/کار .ج
 93cکارگاه جوشکاری
/مؤيدی4103/
 94aرياضيات مھندسی
94b
94c
95a
/رضايی4107/
 95bفيزيک 2
 95cنقشه کشی صنعتی / 2ميرزايی/سايت م
92a
92b
92c
93a
 93bآز .مبانی مھندسی برق /سخايی/آز .ب
93c
94a
94b
94c
/مؤمن پور4105/
 95aرياضی 2
/نجفی4107/
 95bبرنامه نويسی
/استاد4103/
 95cرياضی 1
/ميرزايی4105/
 92aپروژه پايانی
/نجفی4105/
 92bپروژه پايانی
/خوشگفتارمنش4105/
 92cپروژه پايانی
93a
93b
93c
94a
94b
94c
95a
95b
95c
/سخايی/کار .ا
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شنبه

14
کارگاه اتومکانيک

/سخايی/کار .ا

10
کارگاه اتومکانيک

/سخايی/کار .ا

/خوشگفتارمنش/آز .ت

کارگاه ماشين ابزار

/سخايی/کار .م

آز .ترموديناميک

/تولمی4105/

آز .مکانيک سياالت
ديناميک ماشين

/تولمی/آز .س
/نجفی4103/

ترموديناميک 2

يکشنبه
يکشنب

انتقال حرارت 1

/باباالھی4104/

/خوشگفتارمنش4104/
سوخت و احتراق
پالستيسيته و تغيير شکل/ساالری/آز .ت

ترموديناميک 1

/تولمی4103/

مبانی مھندسی برق / 2عباسی فردويی4103/

/سعادت فر4107/
استاتيک
نقشه کشی صنعتی / 2ساالری/سايت م

علم مواد

ترموديناميک پيشرفته /خوشگفتارمنش4105/

/عمل نيک4107/

دوشنبه

ترموديناميک 1

استاتيک

/سعادت فر4107/

نقشه کشی صنعتی / 2ميرزايی/سايت م
/عمل نيک4107/
علم مواد

مواد مرکب
کنترل اتوماتيک

سه شنبه
چھارشنبه
چھارشن

آزمقاومت مصالح

رياضی 2
برنامه نويسی
رياضی 1
پروژه پايانی
پروژه پايانی
پروژه پايانی

استاتيک

/ساالری4107/

طراحی،ساخت با کامپيوتر/عمل نيک/آز .ا
/خوشگفتارمنش/آز .م
سوخت و احتراق
پالستيسيته و تغيير شکل/ساالری/آز .ت

/تولمی/آز .ت

فيزيک 2

ديناميک سياالت محاسبات/مؤيدی/آز .ا
/سعادت فر4105/
روش اجزاء محدود
/تولمی4104/
مکانيک سياالت 2
مبانی مھندسی برق / 2عباسی فردويی4103/

مکانيک سياالت پيشرفته /مؤيدی4105/
سيستمھای تھويه مطبوع /1باباالھی/آز .ا

مقاومت مصالح 2

/سخايی/کار .ج
کارگاه جوشکاری
/مؤيدی4105/
مکانيک سياالت 1
/ميرزايی4103/
ديناميک

آز .ترموديناميک
ترموديناميک 2

/خوشگفتارمنش/آز .ت
/تولمی4105/

/شاھرخ وند/آز .ف1
آز .فيزيک 1
مکانيک سياالت پيشرفته /مؤيدی4105/
سيستمھای تھويه مطبوع /1باباالھی/آز .ا

ترموديناميک پيشرفته /خوشگفتارمنش4105/
مديريت و کنترل پروژه /عمل نيک/آز .ا

طراحی،ساخت با کامپيوتر/عمل نيک/آز .ا
/باباالھی4103/
انتقال حرارت 1
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کارگاه اتومکانيک

/سخايی/کار .ا

رياضيات مھندسی

ديناميک سياالت محاسبات/مؤيدی/آز .ا
/سعادت فر4105/
روش اجزاء محدود
/تولمی/آز .ت
مکانيک سياالت 2

/سعادت فر4103/

/ميرزايی/آز .ا
/نجفی4105/

/مؤيدی4103/

ديناميک

/ميرزايی4103/

استاتيک

/ساالری4107/

مواد مرکب
کنترل اتوماتيک

/ميرزايی/آز .ا
/نجفی4103/

مکانيک سياالت 1

/مؤيدی4105/

فيزيک 2

/رضايی4107/

فيزيک 2

/رضايی4107/

آز .فيزيک 1

/شاھرخ وند/آز .ف1

آز .فيزيک 1

/شاھرخ وند/آز .ف1

/رضايی4107/

/پورفخاران/آز .م

/مؤمن پور4105/
/نجفی/سايت م
/استاد4103/
/مؤيدی4105/
/باباالھی4105/
/تولمی4105/

برنامه نويسی
رياضی 2
رياضی 1
پروژه پايانی
پروژه پايانی
پروژه پايانی

/نجفی4107/
/مؤمن پور4105/
/استاد4103/
/عمل نيک4105/
/ساالری4105/
/سعادت فر4105/

برنامه نويسی
رياضی 2
رياضی 1

/نجفی/سايت م
/مؤمن پور4105/
/استاد4103/

پنجشنبه

